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             Y Cynllun ar gyfer Cyfranogiad Cymunedol 

 

Cyflwyniad 

Mae Cartrefi Conwy yn ymrwymedig i wireddu ein harwyddair ‘Creu Cymunedau i fod yn Falch 

Ohonynt’ ym mhopeth a wnawn - yn benodol mae’r ymrwymiad yma i’w weld yn ein Tîm 

Cyfranogiad Cymunedol.   Fel sy’n wir am unrhyw beth arall, er mwyn cael y gorau o’r tîm yma, 

mae’n bwysig cael cynllun - neu strategaeth er mwyn gwybod i ba gyfeiriad yr ydym yn mynd.   

Ysgrifennwyd y strategaeth Cyfranogiad cymunedol gwreiddiol yn 2008 ar ôl pleidlais y tenantiaid a 

arweiniodd at greu Cartrefi Conwy.  Bu i ni gytuno ar bolisi cyfranogiad cymunedol wedi ei 

ddiweddaru yn 2014 ar ôl ymgynghori â chydweithwyr, Pwyllgor Rheolwyr Fforwm Tenantiaid a 

Phwyllgor Gweithrediadau Cartrefi Conwy.  

Erbyn hyn, yn 10fed blwyddyn Cartrefi Conwy, mae angen i ni edrych ar Gyfranogiad Cymunedol o 

ongl newydd a llunio cynllun sydd yn ystyried y newidiadau sydd wedi digwydd yn y byd a’r 

newidiadau yn ein cymunedau. 

 

Drwy ateb cyfres o gwestiynau yn y strategaeth hon byddwn yn gallu darganfod nid yn unig beth yw 

cyfranogiad cymunedol - ond hefyd i ba gyfeiriad fydd hynny yn mynd i’r dyfodol? 

 

Sut y ffurfiwyd y strategaeth yma? 

Beth am ddechrau ar y lefel fwyaf elfennol - Beth yw cyfranogiad cymunedol?   

Mae ein diffiniad ni yn dweud ei fod yn “Unrhyw broses actif a chyfranogol sydd yn cynnwys pobl 

eraill o ran dylanwadu ar gwmpas, datblygiad a safon gwasanaethau, datrys problemau a gwneud 

penderfyniadau gan ddefnyddio ystod eang o wahanol ddulliau a thechnegau, ac yna’n defnyddio eu 

mewnbwn i wneud penderfyniadau.”   

Dyna lond ceg!  Beth mae hynny yn ei olygu mewn gwirionedd, a beth mae tenantiaid yn meddwl yw 

cyfranogiad cymunedol?  

Yn ein Diwrnod Teuluoedd yn 2018, gofynnwyd i 150 o denantiaid beth oeddent yn meddwl oedd 

ystyr cyfranogiad cymunedol, a’r tri ateb mwyaf poblogaidd oedd: 

1. Gwneud Ffrindiau 

2. Rhywun yn gwrando arnoch 

3. Bod yn gymdogol 

Mae hynny yn sicr yn uniongyrchol ac yn hawdd ei ddeall.  O’r ymateb yna yn unig gallwn weld bod 

yna 3 prif faes y mae tenantiaid yn teimlo y dylem fod yn canolbwyntio arno (Atodiad 1).  Ar y pwynt 

yma, mae’n bwysig nodi er ein bod yn cyfeirio’n bennaf at denantiaid yn y strategaeth hon, mae 

hynny hefyd yn gymwys i’r gymuned yn ehangach yn cynnwys perchnogion, darparwyr tai eraill, a 

phobl a sefydliadau eraill sydd yn gweithio yn yr ardal. 

Drwy ystyried yr holl wybodaeth yma rydym wedi llunio datganiad gweledigaeth sydd yn disgrifio yr 

hyn yr ydym yn ei wneud. 
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Pwrpas cyfranogiad cymunedol yng Nghartrefi Conwy yw hyrwyddo, annog a chefnogi cyfleoedd i 

gymunedau ac unigolion gyda’r nod o wella eu bywydau personol, eu cymunedau a’r 

gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.   

O ystyried y pwrpas yma, y cam nesaf wrth lunio strategaeth yw ystyried safbwynt pawb sydd â 

buddiant yn yr hyn a wnawn.  Efallai ei bod yn ymddangos yn amlwg mai dim ond safbwyntiau 

tenantiaid fyddai angen eu hystyried, ond mae yna nifer o ffactorau eraill sydd angen eu hystyried o 

fewn Cartrefi Conwy ac yn allanol mewn perthynas â sefydliadau eraill.     

Er mwyn sicrhau bod gennym amcanion clir ar gyfer y cwmni, mae Cynlluniau busnes wedi llunio 

Cynllun Busnes 5 mlynedd gan feddwl am y dyfodol.  Yn y Cynllun Busnes mae yna ymrwymiad i 

gynnwys tenantiaid er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth rhagorol ac yn helpu i’n 

cymunedau dyfu.  Hefyd mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn cael gwerth da am yr arian yr ydym yn ei 

wario ar gyfranogiad cymunedol.   

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r Fframwaith Rheoleiddio fel canllawiau ar gyfer 

Cymdeithasau Tai, ac mae hwnnw yn nodi’n glir y dylai tenantiaid fod yn rhan ganolog o’n gwaith.  

Mae’r Fframwaith yma hefyd yn nodi bod raid i Gymdeithasau Tai ddangos bod tenantiaid yn 

cyfranogi at siapio gwasanaethau a phenderfyniadau.  Mae hefyd yn nodi y dylai gwasanaethau fod 

yn rhai o ansawdd uchel ac y dylent wella’n barhaus. Drwy hynny mae Llywodraeth Cymru yn gwirio 

pob blwyddyn ein bod yn bod yn agored a thryloyw, bod ein Bwrdd a’n swyddogion yn rhagweithiol 

a ffocysedig, a bod Cynlluniau busnes yn dilyn cynllun busnes sydd wedi ei lunio’n glir. 

Ffactor allweddol arall yr ydym wedi ei ystyried wrth ddatblygu ein strategaeth yw Deddf “Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol”.  Mae’r Ddeddf yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n annog sefydliadau  i feddwl mwy am y buddion hirdymor, 

a gweithio’n well â phobl a chymunedau er mwyn ceisio atal problemau a defnyddio dull 

cydgysylltiedig. Bydd hyn yn ein helpu i greu Cymru yr ydym ni i gyd yn dymuno byw ynddi, yn awr ac 

yn y dyfodol. Er bod y Ddeddf ond yn gymwys i gyrff cyhoeddus, rydym yn teimlo bod ei 

gweledigaeth yn alinio â’n gweledigaeth ni a bod angen ei hystyried yn y strategaeth hon. 

Beth yw manteision Cyfranogiad Cymunedol? 

Gan ein bod erbyn hyn wedi pennu pwrpas clir ar gyfer cyfranogiad cymunedol, ac yn deall ffactorau 

eraill y mae angen i ni eu hystyried wrth ddatblygu strategaeth - mae angen i ni ddeall buddion 

gwneud hynny?   Bu i ni eistedd i lawr gyda thenantiaid a chydweithwyr er mwyn canfod beth oedd 

eu safbwyntiau.   Bu i’r ymarferiad syml yma amlygu nifer fawr o fuddion. Roedd pob un ohonom yn 

cytuno bod Cyfranogiad Cymunedol yn:  

• helpu i greu lle gwell i fyw ynddo sydd yn cynyddu balchder pobl yn eu cartrefi. 

• gwella hyder pobl a gall hynny arwain at newidiadau cadarnhaol iddynt 

• rhoi cyfle i bobl ddefnyddio a dysgu sgiliau newydd  

• darparu cyfle i’r gymuned a Chartrefi i gydweithio.   

• meithrin ysbryd cymunedol a chymunedau mwy abl  

• darparu ffordd i denantiaid gael rhywun i wrando ar eu lleisiau a gwella’r ffordd yr ydym yn 

gweithio 

• gwella a meithrin perthnasoedd rhwng staff Cartrefi Conwy  a thenantiaid 

• brwydro’n erbyn unigrwydd a gwella cysylltiadau rhwng pobl 

• gwella iechyd meddwl a chorfforol   

• creu tenantiaid a chymunedau iach 
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Gallai pawb weld y buddion nid yn unig i denantiaid, ond hefyd i’r staff a Chartrefi Conwy yn ei 

gyfanrwydd.  Mae hwn yn bwynt pwysig, oherwydd gwelir gwir lwyddiant cyfranogiad cymunedol 

pan fo pob un ohonom yn cydweithio er lles pawb.  

Sut allwn ni wireddu’r buddion yma? 

Gallwn wireddu’r buddion yma drwy gael ffocws clir ar beth sydd angen i ni ei wneud bob dydd a 
thrwy bennu amcanion sydd yn bodloni anghenion tenantiaid, cymunedau a Chartrefi Conwy.  Mae 
angen i bob un ohonom fod yn ymdrechu tua’r un nod, fel bod yna fuddi bawb, ac oherwydd hynny 
byddwn yn ymrwymo o wireddu’r nod hwnnw. 

Bu i ni gytuno ar yr amcanion drwy ymgynghori ac maent yn ein galluogi i ganolbwyntio ein gwaith er 

mwyn: 

1. Gwella’r ffordd mae tenantiaid a phreswylwyr yn cyfranogi at ddylanwadu a siapio sut mae 

Cartrefi Conwy yn gweithio. 

2. Canfod a datblygu cyfleoedd sydd yn bodloni anghenion ac uchelgais tenantiaid er mwyn 

gwella eu sgiliau a’u hyder.   

3. Cyfoethogi bywydau bob dydd tenantiaid a chymdogion drwy gydweithio gyda nhw a 

sefydliadau eraill. 

4. Annog a datblygu cyfleoedd fydd yn gwella iechyd a llesiant corfforol a meddyliol 

tenantiaid 

 

Bydd yr amcanion hyn nid yn unig yn ein helpu i weithio’n well gyda thenantiaid a chymunedau, ond 

maent hefyd yn gysylltiedig â chynllun busnes Cartrefi Conwy a bydd yn ein helpu i gyflawni’r 

amcanion allweddol isod: 

• Darparu profiad cwsmeriaid rhagorol drwy ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn ffyrdd 

dibynadwy, hygyrch ac arloesol.  

• Bodloni anghenion tai a chymorth amrywiol ein cwsmeriaid a chyfrannu at wella eu 

hannibyniaeth a'u llesiant. 

• Darparu portffolio tai amrywiol a gwelliannau amgylcheddol er mwyn gwasanaethu 

amrywiaeth gynyddol o gwsmeriaid.  

• Cefnogi adfywiad cymunedol a gwneud cyfraniad cadarnhaol i wella ein cymunedau. 

 

Pa wahaniaeth mae Cyfranogiad Cymunedol wedi ei wneud?  

Mae’r holl drafodaeth yma am fuddion ac amcanion yn ein harwain at y cwestiwn mawr - beth sydd 

wedi newid o ganlyniad i’r hyn yr ydym yn ei wneud?   

Mae’r amcanion yn ein helpu i ganolbwyntio ein sylw ar 4 prif faes gwaith neu themâu.  

1. Llais Tenantiaid - Gwelliannau i sut mae Cartrefi Conwy yn gweithio ac yn rhyngweithio gyda 

thenantiaid.  

2. Gweithredu Cymunedol - Gwelliannau yn y gymuned drwy gefnogi gwaith lleol. 

3. Datblygiad Personol - Gwelliannau i sgiliau personol pobl er mwyn gwella eu cyfleoedd 

mewn bywyd. 

4. Iechyd a Llesiant - Gwelliannau i iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u teimlad cyffredinol o 

lesiant.  
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Mae pob thema wedi bod yn llwyddiannus o ran creu newid cadarnhaol sydd o fudd i denantiaid, 

cymunedau a Chartrefi Conwy.   Er mwyn dangos ein bod wedi bod yn llwyddiannus o ran cyflawni’r 

buddiannau a amlygwyd yn gynharach, rydym wedi edrych ar bob un thema ac wedi llunio rhestr fer 

o rai o;r cyfleoedd a’r deilliannau allweddol y mae tenantiaid wedi bod ymwneud â nhw.   

1. Llais Tenantiaid - Gall yr holl waith yr ydym yn ei wneud effeithio ar denantiaid mewn rhyw 

ffordd, felly rydym yn credu ei bod yn hanfodol bod gennym gymaint o ffyrdd â phosibl i 

sicrhau y clywir ac y gwrandewir ar eu llais.  Rhai o’r ffyrdd yr ydym wedi gwneud hynny yw 

drwy: 

o benodi tenantiaid ar Fwrdd Cartrefi Conwy neu bwyllgorau rheolwyr, sydd dros 

gyfnod o ddeng mlynedd wedi golygu bod 17 o denantiaid wedi bod yn 

gynrychiolwyr arnynt 

o Bod yn rhan o Banel Craffu a Throsolwg Tenantiaid sydd wedi ymchwilio i 5 maes y 

busnes - ac wedi rhoi 42 o argymhellion.  

o Mynychu ymgynghoriadau llai ffurfiol ar ystod eang o destunau.  Dros y tair blynedd 

diwethaf, rydym wedi ymgynghori ar 15 testun gwahanol.  

 

2. Gweithredu Cymunedol - Mae’r cryfder a’r penderfyniad a welir yn ein cymunedau yn 

drawiadol bob amser, ac weithiau does ond angen ychydig o anogaeth i ganfod ffocws a’i 

helpu i ffynnu.  Drwy weithio’n agos gyda chymunedau, mae’r cyfleoedd canlynol wedi eu 

sefydlu:   

o Grwpiau cymunedol mewn dros 20 ardal ac draws y sir yn gweithio ar ystod eang o 

faterion. 

o Hybiau Cymunedol neu ganolfannau mewn wyth maes gwahanol sydd yn ffurfio 

sylfaen i’r gwaith yn y gymuned honno. 

o Dros y tair blynedd diwethaf, mae cronfa Cist Cymunedol wedi rhoi £53,000 i 41 o 

wahanol grwpiau a phrosiectau cymunedol. 

 

3. Datblygiad Personol - Gall un person sydd yn newid ei fywyd er gwell nid yn unig effeithio 

arno ef ei hun, ond hefyd y bobl o’i gwmpas. Oherwydd hynny, rydym yn teimlo bod angen i 

ni roi pwys mawr ar helpu unigolion i wella eu cyfleoedd bywyd.  Pan ofynnwyd i denantiaid 

beth oedd pryder pwysicaf oedd yn eu hwynebu nhw a’u ffrindiau, yr ymateb mwyaf 

cyffredin o bell oedd iechyd meddwl. Rhai o’r cyfleoedd a’r deilliannau oedd: 

o Cynyddu amrywiaeth gweithgareddau datblygu sgiliau sydd ar gael i denantiaid, er 

mwyn denu pobl na fyddai fel arfer yn cyfranogi.  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn 

unig, mae bron i 100 o aelodau cymunedol wedi cymryd rhan mewn sesiynau fel 

hyn. 

o Mae dros 40 o bobl wedi parhau i dyfu o ran hyfer a sgiliau drwy gymryd rhan mewn 

cyfleoedd eraill. 

o Mae dod â phrosiectau at ei gilydd gyda phartneriaid (dros ddeg gwaith yn ystod y 

tair blynedd diwethaf) yn golygu ein bod yn cyrraedd mwy o unigolion a bod gennym 

fwy o arian i brosiectau allu parhau. 

 

4. Iechyd a Lleisiant - Rydym yn rhoi mwy o gydnabyddiaeth i effaith negyddol iechyd corfforol 

a meddyliol gwael erbyn hyn, a gall buddion gwella iechyd unigolyn drawsnewid bywydau.  

Mae targedu iechyd a llesiant wedi arwain at gyfleoedd a deilliannau cadarnhaol yn 

cynnwys: 

o Amrywiaeth o brosiectau mewn 15 o wahanol ardaloedd  sydd yn dysgu sgiliau, dod 

â phobl at ei gilydd a chreu mwy o gyfleoedd i barhau i gyfranogi. 
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o Creu dros 12 o grwpiau cymdeithasol yn seiliedig ar y ganolfan gymunedol leol  

o Cynnal gweithgareddau sydd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau tenantiaid, megis 

myfyrio gofalgar, er mwyn helpu iechyd meddwl.  

Mae rhestr fanylach o’r deilliannau yma ar gael yn Atodiad 2. 

 

Mae’r enghreifftiau yma yn dangos bod yna fuddion a newidiadau cadarnhaol wedi digwydd i 

denantiaid a’r gymuned ehangach drwy ein gweithgareddau cyfranogiad cymunedol.   

Ond a yw hynny yn ddigon?   

Sut mae dyfodol cyfranogiad cymunedol yn edrych?  

Mae yna waith da yn cael ei wneud ond beth arall allwn ei wneud? 

• A oes yna fylchau? A oes yna bethau eraill y gallwn fod yn eu gwneud yn wahanol?  

Yn ystod ein ymgynghoriad gyda thenantiaid a staff, bu i ni ofyn y cwestiynau yma a chasglu eu 

syniadau.  Gyda mwy na 50 o safbwyntiau gan denantiaid a dros 100 gan staff, roedd raid i ni edrych 

ar ffordd ymarferol o wneud synnwyr o’r holl syniadau yma.  Drwy grwpio’r holl syniadau o dan 

chwe phennawd cyffelyb, roedd hynny yn ein galluogi i weld y bylchau cyffredinol a chydnabod 

hefyd y newidiadau sydd angen i ni eu gwneud o ran y ffordd yr ydym yn gweithio.  Gallwn 

ddisgrifio’r chwe maes yma yn well fel ein hegwyddorion fydd yn ffocysu ein ffordd o weithio a 

sicrhau bod amser ac ymdrech tenantiaid yn werth chweil ac yn cael ei werthfawrogi, tra’n bodloni 

gweledigaeth Cartrefi Conwy a disgwyliadau Llywodraeth Cymru.  

Y chwe egwyddor fydd yn ffocysu ein gwaith i’r dyfodol yw:   

1. Cyfathrebu 

2. Cynllunio a chanolbwyntio ar atebion 

3. Parch 

4. Cynhwysiant 

5. Partneriaethau 

6. Safonau uchel 

Drwy edrych ar y chwe egwyddor yma, mae’n bosibl gweld sut mae pob un yn gysylltiedig â bwlch 

neu angen i newid y ffordd yr ydym yn gweithio. 

1. Cyfathrebu - Mae cyfathrebu yn elfen allweddol o gydweithio’n llwyddiannus.   Roedd hwn 

yn fater cyffredin a godwyd gan denantiaid a staff.  Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol os 

ydym am feithrin ymddiriedaeth, cael y gorau o bawb a chyflawni’r canlyniadau y mae 

tenantiaid eu heisiau. Byddwn yn ymrwymo i gyfathrebu onest ac agored.  Mae mewnbwn 

tenantiaid yn cael ei werthfawrogi yr holl ffordd i lefel Bwrdd a byddant yn derbyn adborth 

ar eu cyfranogiad. Drwy wella’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu, byddwn yn annog ac yn 

datblygu mwy o gyfranogi gan denantiaid a staff. 

 

2. Cynllunio a chanolbwyntio ar atebion - Un rhwystr yr ydym wedi dod ar ei draws yn aml y 

diffyg eglurder a chyfeiriad ynghylch sut y bydd gweithgaredd neu brosiect cyfranogiad 

cymunedol yn gweithio. Drwy ymrwymo i amcan glir ar unwaith, cynllunio sut mae gweithio 

tuag ato, a bod yn glir ynghylch sut beth fydd y deilliant a ddymunir, gall pawb fod yn sicr yn 

y broses a’u rôl yn y broses honno. Gallwn wneud hynny drwy ddechrau ar y lefel 
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gymunedol/bersonol a chanfod beth maent eisiau - nid beth yr ydym ni yn meddwl maent 

eisiau.   Bydd hynny hefyd yn ein galluogi i gyfathrebu yn y ffordd orau a defnyddio dulliau, 

megis cydgynhyrchu, fydd yn cynnig y gwerth gorau i bawb. Ar ddiwedd 

gweithgaredd/prosiect, byddwn yn adolygu’r canlyniadau er mwyn gweld a ydynt wedi 

bodloni’r amcanion gwreiddiol a gweld a oes angen i ni wneud rhywbeth yn wahanol i’r 

dyfodol. 

 

3. Parch - Mae ymddiriedaeth a pharch rhwng tenantiaid a Chartrefi Conwy yn hanfodol ar 

gyfer meithrin perthynas ac mae’n gam cyntaf allweddol er mwyn i fenter fod yn 

llwyddiannus. Drwy fod yn agored, gwrthrychol a pharchus drwy gydol unrhyw waith yr 

ydym yn ei wneud gyda thenantiaid, rydym yn ymrwymo i berthynas sydd yn gydfuddiannol 

y mae pob un ohonom eisiau ei gweld yn llwyddo.   gallwn symud tuag at hynny drwy fod yn 

glir ynghylch beth ellid ei wneud, sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod wedi eu grymuso, 

sicrhau bod cyfranogiad cymunedol yn cael ei dderbyn yn eang, a dathlu a hyrwyddo ein 

llwyddiant ar y cyd. 

 

4. Cynhwysiant - Mae cydweithio yn golygu y dylai pawb sydd yn cyfranogi gael cyfle i rannu eu 

safbwyntiau ac y gwrandewir arnynt mewn ffordd ystyrlon. Mae Cartrefi Conwy yn 

ymrwymedig i darparu cyfleoedd i bawb.  Drwy gofleidio amrywiaeth, bod yn barod i wrando 

a bod yn agored gyda’n gilydd, a thrwy ddileu rhwystrau, gallwn sicrhau bod cyfranogi ar 

gael i bawb.  Nid yw pob dull cyfranogi yn addas i bawb, felly mae’n bwysig bod cyfranogiad 

yn cael ei strwythuro er mwyn cyrraedd pobl ar y lefel a ddewisir ganddynt.  Mae’r pyramid 

cyfranogi yn dangos beth sydd wedi ei sefydlu erbyn hyn:   

                                        
 
Ar rai o’r lefelau yma, rydym yn gofyn i denantiaid gymryd rôl arbenigwyr o ran ein helpu i 

wella ein gwasanaethau.   Mae angen i ni sicrhau bod gan unrhyw gyfranogwyr y sgiliau 

priodol o wneud y gwaith yr ydym yn gofyn iddynt ei wneud heb unrhyw rwystrau ar unrhyw 

lefel. 

 

5. Partneriaethau - Gyda’r newidiadau i’r sector tai drwy ddiwygio lles a thoriadau i 

wasanaethau lleol, gofynnir i ni wneud mwy o bethau oed wedi eu neilltuo yn gyffredinol i’r 

awdurdod lleol neu’r llywodraeth.  Mae yna risg gwirioneddol o ddyblygu, pobl yn disgyn 

drwy’r bylchau, ac arian ddim yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol.  Yn y rhan fwyaf o’r 

achosion, y trigolion fydd yn gwybod orau ynghylch pwy a beth sydd n digwydd o’u cwmpas.  

Lefel 3: Ymgysylltu Strategol -
Bwrdd Gwasanaethau 

Tenantiaid, Panel Craffu a 
Throsolwg Tenantiaid

Lefel 2: Ymgysylltu seilieidig ar 
bwnc - Grwpiau ffocws ac 
ymgynghoriadau, grwpiau 

cyfansoddiadol, Rhwydweithiau

Lefel 1: Ymgysylltu lleol - unigol, 
cymunedol, buddiannau 

cyffredin
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Drwy weithio’n rhagweithiol gyda’n gilydd, gallwn sicrhau bod y partneriaid priodol yn 

cyfranogi, a bod sgiliau a gwybodaeth tenantiaid yn cael ei rhannu’n briodol. 

 

6. Safonau uchel - Wrth gydweithio, mae angen i bawb ysgwyddo cyfrifoldeb. Bydd ymrwymo i 

safonau uchel y gallwn fod yn falch ohonynt, gwneud ein gorau ac ymrwymo i’n gilydd yn 

golygu y byd partneriaethau yn llwyddiannus. Ar yr un pryd, dylem bob amser fod yn 

uchelgeisiol yn yr hyn y gallwn ei gyflawni gyda'n gilydd a pharhau i geisio gwthio’r ffiniau a 

chwilio am syniadau a ffyrdd o weithio newydd a chreadigol. 

 

Sut allwn ni sicrhau bod cyfranogi yn gweithio i bawb? 
 

Er mwyn i gyfranogiad cymunedol weithio, rydym yn ymwybodol iawn bod angen cefnogaeth 
ymarferol ar denantiaid er mwyn i gyfranogi fod yn haws. Hefyd mae angen neilltuo arian er mwyn 
helpu i gyfranogiad cymunedol ffynnu.  
 
Byddwn yn lleihau’r rhwystrau rhag cyfranogi drwy: 

• Ddarparu trafnidiaeth neu dalu costau i bobl fynd i weithgareddau yr ydym wedi eu trefnu 

• Sicrhau bod yr holl leoliadau yn hygyrch  

• Cynnig gofal plant er mwn galluogi pobl fynychu gweithgareddau 

• Trefnu gweithgareddau ar adegau hyblyg i siwtio mwy o bobl 

• Darparu ystod eang o ffyrdd i bobl gysylltu â ni  

• Cefnogi pobl i deimlo eu bod yn cael eu hysbysu drwy hyfforddiant, rhwydweithiau neu 
gynadleddau. 

• Cefnogi pobl yn bersonol i deimlo eu bod yn gyfforddus i gyfranogi 

• Darparu gwybodaeth mewn ffordd sydd yn gweithio fel bod pobl yn gwybod beth sydd yn 
digwydd. 

• Darparu cysylltiadau ryngrwyd drwy Wifi yn ein canolfannau cymunedol / lolfeydd 

• Darparu mannau cyfarfod cyfforddus yn ein canolfannau cymunedol / tai 
 
Sut fydd Cartrefi Conwy yn cefnogi Cyfranogiad Cymunedol yn ariannol? 
 
Byddwn yn ymrwymo i gael cyllideb fydd yn bodloni anghenion y strategaeth hon a’i chynllun 
gweithredu.  Byddwn yn adolygu’r gyllideb bob blwyddyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu darparu 
gweithgareddau cyfranogiad cymunedol yn llwyddiannus a’r cynllun gweithredu yn cynnwys:  

• Rheolwyr, staff ac adnoddau angenrheidiol  

• Costau Panel Craffu a Throsolwg Tenantiaid 

• Cynadleddau/seminarau/gweithdai/ a lleoliadau digwyddiadau rhwydwaith  

• Cyfleoedd hyfforddi  

• Arolygon a holiaduron  

• Grantiau cychwynnol a blynyddol  

• Cymorth digwyddiadau i grwpiau cymunedol 

• Arbenigwyr allanol i ddarparu gweithgareddau ffocysedig 

• Costau eraill ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau, megis:  

• Trafnidiaeth a threuliau  

• Costau lleoliadau ac arlwyo  

• Costau hysbysebu/hyrwyddo  

• Costau cyfieithu  
 

Law yn llaw â’n harian ein hunain, byddwn yn chwilio am gyfleoedd i ymgeisio am grantiau fydd yn 

helpu i gyflawni ein hamcanion a galluogi cymunedau i wneud hyd yn oed mwy yn yr hardaloedd. 
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Sut fyddwn y sicrhau ein bod yn bodloni ein hamcanion? 

Mae sicrhau ei bod yn creu budd i bawb yn allweddol i’r strategaeth hon.  Dim ond drwy gadw golwg 

ar beth sydd yn digwydd  a beth sydd wedi ei gyflawni y mae’n bosibl  i bawb elwa o wir fuddion 

cyfranogiad cymunedol.   

Er mwyn sicrhau bod hynny’n cael ei wireddu, byddwn yn creu cynllun gweithredu sydd yn 

gysylltiedig â’r pedwar amcan.  Byddwn yn defnyddio’r cynllun gweithredu yma i gofnodi beth sydd 

wedi ei gyflawni.   

Nid drwy niferoedd a gweithgareddau yn unig yr ydym yn mesur cyfranogiad cymunedol, ond mwn 

nifer o achosion mae yna straeon personol y mae’n rhaid i ni eu hystyried.  Er mwy gweud hynny 

byddwn yn defnyddio offerynnau gwahanol i ddangos y buddion sydd wedi cael eu creu o ganlyniad 

i’n gweithgareddau.  Byd yr offerynnau y byddwn yn eu defnyddio yn cynnwys: 

• Pecyn gwerth cymdeithasol HACT 

• Astudiaethau achos 

• Gwerthusiad prosiect/sesiwn i unigolion 

• Modiwl Cyfranogiad Preswylwyr (system gyfrifiadurol Cartrefi Conwy) 

• Gwerth am Arian 

 

Fel rhan o hynny, bydd tîm prosiect strategaeth, yn cynnwys tenantiaid, yn monitro’r cynllun 

gweithredu bob blwyddyn.  Byddwn yn cynnwys y wybodaeth honno mewn adroddiad, fydd yn cael 

ei gyflwyno i Fwrdd Gwasanaethau Tenantiaid Cartrefi Conwy.  Byddwn yn defnyddio'r wefan, 

facebook a chylchlythyrau fel offeryn cyfathrebu ac er mwyn ehangu ymwybyddiaeth o’r hyn sydd 

wedi ei gyflawni.   
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Atodiad 1 
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Atodiad 2 

Pa wahaniaeth mae Cyfranogiad Cymunedol wedi ei wneud? 

Llais Tenantiaid– Gall yr holl waith yr ydym yn ei wneud effeithio ar gymunedau mewn rhyw ffordd, 

felly rydym yn credu ei bod yn hanfodol bod gennym gymaint o ffyrdd â phosibl i sicrhau y clywir ac y 

gwrandewir ar eu llais.  Mae rhan o hyn wedi bod drwy: 

• Ymwneud a llywodraethu Cartrefi Conwy drwy benodi ar ei Fwrdd a phwyllgorau rheolwyr.  

Mae eu cyfraniad wedi helpu i lunio cyfeiriad strategol a blaenoriaethau busnes a rhoi’r cyfle 

iddynt herio neu gefnogi penderfyniadau fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar denantiaid, 

staff a chymunedau.   

• Mae grwpiau ffurfiol yn cyfarfod yn rheolaidd i dyrchu i waith Cartrefi Conwy i weld a oes 

yna ffyrdd gwell o wneud pethau.  Maent yn rhoi argymhelliad terfynol i’r Bwrdd a gallai 

hynny newid y ffordd yr ydym yn gweithio.   Mae’r Panel Craffu a Throsolwg Tenantiaid wedi 

ymchwilio i bum maes y busnes - ac wedi rhoi 42 o argymhellion i’r Bwrdd - ac mae pob un 

wedi eu derbyn a newidiadau wedi cael eu gwneud. 

• Rydym wedi ymestyn a gwella’r ffyrdd yr ydym y gwrando ar denantiaid.  Erbyn hyn gallwn 

wneud hynny yn anffurfiol drwy sgwrs un i un neu arolwg dros y ffôn, neu’n fwy ffurfiol drwy 

grŵp ffocws.  Dros y tair blynedd diwethaf, rydym wedi ymgynghori ar 15 testun gwahanol 

drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau. 

• Rydym wedi sylweddoli beth yw pwysigrwydd cael safbwyntiau cymaint o denantiaid â 

phosibl, felly rydym wedi creu a hyrwyddo Holiadur Cyfranogiad Tenantiaid, sydd yna yn 

ffurfio rhestr (261 o denantiaid yn 2018-19) o bobl fyddai’n dymuno cyfranogi.  Rydym yn 

defnyddio’r rhestr hon er mwyn gwahodd tenantiaid i ymgynghoriadau sydd yn sicrhau bod 

yna wahanol wynebau yn mynychu ac yn mynegi eu safbwyntiau. 

Gweithredu Cymunedol - Mae’r cryfder a’r penderfyniad a welir yn ein cymunedau yn drawiadol 

bob amser, ac weithiau does ond angen ychydig o anogaeth i ganfod ffocws a’i helpu i ffynnu.  Drwy 

weithio’n agos â chymunedau rydym wedi cyflawni’r canlynol:   

• Mae yna dros 20 o grwpiau cymunedol neu gymdeithasol sydd yn gweithio er mwyn gwella 

eu hardaloedd gyda chymorth gennym  ni.  Maent yn canolbwyntio ar bob math o waith: 

garddio, trefnu tripiau a gweithgareddau ar draws yr ystâd gyfan, cynnal cyfarfodydd 

gwneud penderfyniadau neu wybodaeth, annog gweithgareddau cymdeithasol i bawb a 

llawer iawn mwy.  Maent yn gwneud gwahaniaeth enfawr yn yr ardaloedd maent yn 

gweithio ynddynt. 

• Canolfannau cymunedol yw’r hyb mewn wyth ardal, a thrwy ein cymorth maent yn aros yn 

agored ar gyfer ystod lawn o weithgareddau sydd yn gwella’r gymuned. 

• Arian sy’n gwneud i’r byd droi - ac nid yw hynny yn wahanol yn achos gwaith cymunedol, 

felly rydym yn parhau gyda chronfa cist cymunedol ac yn helpu i ganfod cyllid arall.  Dros y 

tair blynedd diwethaf, rydym wedi rhoi £53,000 i 41 o wahanol grwpiau a phrosiectau 

cymunedol. 

Datblygiad Personol - Gall un person sydd yn newid ei fywyd er gwell nid yn unig effeithio arno ef ei 

hun, ond hefyd y bobl o’i gwmpas. Oherwydd hynny, rydym yn teimlo bod angen i ni roi pwys mawr 

ar helpu unigolion i wella eu cyfleoedd bywyd.  Pan ofynnwyd i denantiaid beth oedd pryder 

pwysicaf oedd yn eu hwynebu nhw a’u ffrindiau, yr ymateb mwyaf cyffredin o bell oedd iechyd 

meddwl. Mae rhai o’r buddion a gyflawnwyd yn cynnwys: 
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• Rydym yn defnyddio ystod eang o weithgareddau arloesol a diddorol er mwyn annog 

tenantiaid i gyfranogi.   Ar brydiau y cam cyntaf yma yw’r un caletaf.  Mae sesiynau megis 

coginio ar gyllideb neu ymwybyddiaeth ofalgar wedi  denu pobl sydd erbyn hyn yn meithrin 

perthnasoedd yn eu cymunedau neu gyda gweithiwr.  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn 

unig, mae bron i 100 o aelodau cymunedol wedi cymryd rhan mewn sesiynau fel hyn. 

• Mae dros 40 o denantiaid wedi dangos eu bod wedi magu hyder drwy nifer o ffyrdd megis:  

ymuno a chymryd rolau mewn grwpiau cymunedol, cymryd rhan mewn hyfforddiant neu 

weithgareddau, gwirfoddoli, neu dysgu sgiliau er mwyn eu helpu i ymgeisio am swyddi. 

• Drwy fanteisio ar brosiectau a chyllid Partneriaethau rydym yn gallu gweithio gyda mwy o 

bobl, cynnal mwy o sesiynau a chyflawni mwy o fuddion,  mae prosiect “Bancio Amser” Rhoi 

Ble’r Ydych yn Byw wedi cael ei gynnal yn bennaf gan bron i £40,000 o arian ychwanegol.  

Hefyd, drwy weithio gyda gwahanol dimau yn y Cyngor, cafwyd bron i £5,000 i gynnal 

prosiectau.  

Iechyd a Lleisiant - Rydym yn rhoi mwy o gydnabyddiaeth i effaith negyddol iechyd corfforol a 

meddyliol gwael erbyn hyn, a gall buddion gwella iechyd pobl bywydau.  Mae un ffaith fechan yn 

unig yn dangos hynny, oherwydd bod pobl sydd â lefelau uchel o unigrwydd yn ddwy waith mwy 

tebygol o ddatblygu Alzhimer’s na phobl â lefel isel o unigrwydd.  Mae targedu iechyd a llesiant wedi 

arwain at gyfleoedd fuddion dirifedi i denantiaid yn cynnwys: 

• Mae creu grwpiau cymdeithasol mewn bron pob un canolfan gymunedol wedi rhoi seibiant 

adloniannol i denantiaid, sydd yn sicrhau ei bod yn cymdeithasu, dysgu sgiliau newydd ac yn 

cyfarfod ffrindiau newydd. 

• Mae gwaith seiliedig ar brosiectau megis cynllun Angerdd am Fywyd neu’r prosiect Darllen 

wedi llwyddo i denu tenantiaid nad ydynt fel arfer yn cyfranogi, ac yn y broses maent wedi 

dysgu sgiliau newydd neu wedi cymysgu  â phobl eraill, yn ifanc  a hen.  Mae hynny yn aml 

wedi arwain at gyfranogiad parhaus mewn gweithgareddau eraill. 

• Bu sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar yn  eithriadol o boblogaidd ac mae cyfranogwyr wedi 

elwa yn y tymor byr, ond mae hynny hefyd wedi arwain at fwy o gyfranogi mewn ffyrdd eraill 

sydd wedi gwella eu hyder a’u llesiant. 

 


